Privacy- en Cookiebeleid BREATH - Op adem na borstkanker

1.

Privacy- en Cookiebeleid
Dit beleid beschrijft het privacy- en cookiebeleid ten aanzien van de persoonsgegevens
en cookies die wij (Karify B.V.) verwerken in het kader van uw deelname aan het
zelfhulpprogramma Op adem na borstkanker (“het Programma”).

2.

Identiteit
De aanbieder van het Programma is Karify B.V., een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, aan de Pythagoraslaan 101.
Karify B.V. is bereikbaar via vragen@karify.com. Het Programma is mede mogelijk
gemaakt door Radboudumc en Pink Ribbon.

3.

Verwerking persoonsgegevens

3.1.

Als verantwoordelijke als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP’)
verwerken wij uw contactgegevens om:
(a)

uw deelname aan het Programma te faciliteren;

(b)

onze dienstverlening te verbeteren;

(c)

het doen van statistische analyse;

(d)

wettelijke verplichtingen na te komen.

3.2.

Bij het bezoeken van het Programma wordt het IP-adres van gebruikers vastgelegd, het
tijdstip van het bezoek en welke onderdelen van de site worden bezocht. Wij gebruiken
deze gegevens om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site, ter verbetering
van de user-experience, voor het geven van informatie op maat, het verbeteren en
optimaliseren van het Programma en om eventueel misbruik zoals spamming te
bestrijden.

3.3.

Wij delen de geaggregeerde gegevens over uw gebruik van het Programma met
Radboudumc en Pink Ribbon. Wij zullen geen direct identificeerbare gegevens delen met
Radboudumc en Pink Ribbon. Radboudumc en Pink Ribbon mogen deze gegevens
gebruiken om het gebruik van het Programma te evalueren, zodat het Programma nog
verder verbeterd en onderzocht kan worden.

3.4.

Van tijd tot tijd kunnen wij u om toestemming vragen voor verwerkingen die hier niet zijn
genoemd.

3.5.

Wij zullen persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden.

4.

Uw rechten

4.1.

U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering of verbetering van uw persoonsgegevens.
Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden aan privacy@karify.com en zullen worden
afgehandeld conform de WBP.
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4.2.

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kan u te allen
tijde die toestemming intrekken via privacy@karify.com.

5.

Cookies

5.1.

Wij maken gebruik van cookies. Bij het gebruik van het Programma wordt u geïnformeerd
over het gebruik van deze cookies. Door het Programma vervolgens te gebruiken, gaat u
akkoord met het gebruik van deze cookies zoals vermeld in dit cookiebeleid.

5.2.

Daarnaast worden nog andere cookies gebruikt om de communicatie met de gebruiker uit
te voeren of die noodzakelijk zijn voor de gevraagde dienst (waaronder sessiecookies en
statistische cookies). Voor deze cookies hoeft uit hoofde van de wet geen voorafgaande
informatie worden verstrekt of toestemming worden verkregen.

5.3.

U kunt cookies via uw internetbrowser blokkeren of verwijderen. Het weigeren van
cookies kan het gevolg hebben dat (bepaalde functionaliteiten van) de website of het
Programma niet tot uw beschikking staan

6.

Bewaartermijn
IP-gegevens van bezoekers bewaren wij gedurende veertien (14) dagen na het
betreffende bezoek. De gegevens blijven bewaard zolang als wettelijk is toegestaan.

7.

Vragen over uw privacy
Vragen over het privacy beleid van de website kunnen per post aan ons worden gesteld,
t.a.v. de directie of per e mail via privacy@karify.com.

8.

Wijzigingen
Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen.
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